
Εμμανουήλ Λασκαρίδης

LL.M. (Heidelberg), Dr.iur. (Heidelberg), 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Αν. Μέλος της Εθνικής Αρχής 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 



Α. Διάκριση τριών εξουσιών

Β. Δικαστική Ανεξαρτησία

Γ. Διακρίσεις Δικαστηρίων, Δικαιοδοσία, Αρμοδιότητες



Ο Μονάρχης 

συγκεντρώνει όλες τις 

εξουσίες στο 

πρόσωπό του

Νομοθετική Εξουσία Εκτελεστική Εξουσία Δικαστική Εξουσία

ΜΟΝΑΡΧΙΑ



'Αρθρο 26 Συντάγματος:

1.H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

2.H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και την Kυβέρνηση.

3.H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους
εκτελούνται στο όνομα του Eλληνικού Λαού.

 Η ως άνω διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 110 § 1 Σ δε δύναται να
αναθεωρηθεί.





 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση απόδοσης 9.890.500 Ευρώ
στον ΠΟΥ και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης συγκεκριμένου
έργου.

 1. ΔΕΝ χρειάζεται έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο διότι α) το ποσό που θα
πληρώσει το ελλ. δημόσιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 Ευρώ (35 του ν.
4129/2013) και β) διότι δεν εφαρμόζεται στην εν λόγω σύμβαση η σχετική
νομοθεσία περί διοικητικών συμβάσεων και ιδίως του π.δ. 60/16-3-2007, διότι
όπως ορθώς προβλέπεται και στο υπ΄ αριθμ. 1.6. της Υπουργικής Απόφασης
με αρ. 68786/17-7-2013 εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 12 του π.δ.
60/16-3-2007 ΄, διότι η εν λόγω σύμβαση όντως προβλέπει μια ειδική
διαδικασία μεταξύ Κράτους Μέλους και Διεθνούς Οργανισμού.

 2. ΟΧΙ επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας από τη Βουλή διότι α) κατά άρθρο 36
παρ. 2 του Συντάγματος δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο και β) δεν
πρόκειται για σύμβαση οικονομικής συνεργασίας αλλά παροχής τεχνικής
βοήθειας με αντάλλαγμα.





Συμβούλειο της 

Επικρατείας

Διοικητικό Εφετείο 

(Μονομελές, Τριμελές)

Διοικητικό Πρωτοδικείο 

(Μονομελές, Τριμελές)



Αστική ευθύνη του κράτους (105-106 
ΕισΝΑΚ) 

 Διαφορές από υλικές πράξεις οργάνων μη σχετιζόμενες με οργάνωση και
λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, είναι ιδιωτικές (έτσι νομολογία ΑΕΔ και ΣτΕ),
π.χ. ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο κατά το παρκάρισμα προκαλεί φθορές σε
ξένο Ι.Χ. (αδικοπραξία κατά 914 ΑΚ).

 Διαφορές από υλικές πράξεις οργάνων σχετιζόμενες με οργάνωση και
λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, είναι δημόσιες, π.χ. ιατρός σε δημόσιο
νοσοκομείο προκαλεί βλάβη υγείας ασθενούς (αδικοπραξία κατά 914 ΑΚ και
105 ΕισΝΑΚ) .

 Η διαφορά εκ του 105 ΕισΝΑΚ (αστική ευθύνη δημοσίου) με το πρόσωπο
οργάνου χωρίς την εναγωγή του Δημοσίου (π.χ. ιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο)
και η μη περιουσιακή διαφορά από την παρεμπόδιση χρήσης κοινόχρηστων
πραγμάτων από τα όργανα της διοίκησης, είναι ιδιωτικές π.χ. κατάληψη
λιμανιού ή πεζοδρομίου.



Άρειος Πάγος

Κακουργιοδικείο (ΜΟΔ)

Πλημμελειοδικείο

Πταισματοδικείο



Άρειος Πάγος (Ολομέλεια, 

Τμήματα) 

Εφετείο

Πρωτοδικείο (Μονομελές, 

Πολυμελές)

Ειρηνοδικείο



 Υπαλληλικές διαφορές: Ιδιωτικές όταν βασίζονται σε σχέσεις
ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του Δημοσίου και σε ΟΤΑ και σε
πράξεις διορισμού ή απολύσεων σε ν.π.ι.δ. του δημοσίου (π.χ.
διαφορά από απόλυση ιατρού από νοσοκομείο που αποτελεί
ν.π.ι.δ. του δημοσίου είναι ιδιωτική – Πολιτικά Δικαστήρια).

Π.χ. το παράδειγμα του καθηγητή ΑΕΙ ή ειδικευόμενης ιατρού.





Α. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Β. Ανεξάρτητες Αρχές
Γ. Δικαιώματα. Υποχρέωση. Διοικητική 
Διαδικασία. Διοικητική Πράξη. Δίκες. 
Ένδικα μέσα. Δικαστική απόφαση. Εκτέλεση



 1. Εκπροσωπεί το Κράτος ενώπιον δικαστηρίων και
δημοσίων αρχών (άρθρο 2 Οργανισμού ΝΣΚ)

 2. Εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία στο ΕΣΔΑ

 3. Νομικές γνωμοδοτήσεις

 Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο
1 του Ν. 3086/2002)



Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά 

του Δημοσίου

Η δικαστική υποστήριξη και 

εκπροσώπηση του Δημοσίου

Η νομοτεχνική υποστήριξη της 

Διοίκησης κατά την κατάρτιση 

σχεδίων νόμων και κανονιστικών 

πράξεων

Η εκπροσώπηση της Ελληνικής 

Δημοκρατίας ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(Ε.Δ.Δ.Α.) και της Επιτροπής των 

Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης



Ο δικαστικός και εξώδικος 

συμβιβασμός του Δημοσίου

Η γνωμοδότηση για την 

υπαγωγή διαφορών του 

Δημοσίου σε διαιτησία και ο 

ορισμός διαιτητών του

Η εισήγηση προς τους 

αρμόδιους υπουργούς για 

λήψη νομοθετικών μέτρων 

αναγκαίων για την 

προάσπιση του δημοσίου 

συμφέροντος

Η έκδοση γνωμοδοτήσεων 

σε ερωτήματα της 

Διοίκησης 



 Έννοια αρχαίων κινητών μνημείων - Αρχαιότητες αλλοδαπής –
Εισαγωγή και καθεστώς προστασίας - Παράλειψη ή καθυστέρηση
δήλωσης εισαγωγής κινητών μνημείων - Συνέπειες. (9/2018)

 Τοποθέτηση Προϊσταμένου Νομικών Υποθέσεων ΕΦΚΑ. Ερμηνεία
όρου «αρχαιότερος στον Άρειο Πάγο δικηγόρος» (24/2018)

 Αν τα πρόσωπα που ορίζουν οι γονείς ως συνοδούς των μαθητών
(νηπίων) για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρησή τους από το
νηπιαγωγείο μπορεί να είναι και ανήλικα (34/2018)

 Απαλλαγή των δανείων που συνάπτουν τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, οι κοινοπραξίες και οι κοινωνίες του αστικού δικαίου,
που κατοικούν μόνιμα ή δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό
κάτω από 3.100 κατοίκους από την εισφορά του άρθρου 1 ν.
128/1975. (64/2018)



 Β. Ανεξάρτητες Αρχές (άρθρο 101Α Σ)



Αρμόδια αρχή για ζητήματα 

ανάμεσα σε πολίτες και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

ΟΤΑ, Αστυνομία, Υπουργεία, Εφορίες

Ζητήματα πρόσβασης σε ιατρικούς 

φακέλους

Το πρόβλημα στο Αττικό

Εισαγγελική Παραγγελία

 Β. Ανεξάρτητες Αρχές (άρθρο 101Α Σ)



 Αναφορά φυσικού ή νομικού προσώπου κατά διοίκησης (ΕΞΑΙΡΕΣΗ: εάν
πρόκειται για παραβίαση δικαιώματος του παιδιού υφίσταται αρμοδιότητα
και για εξέταση αναφοράς κατά ιδιώτη)

 Ποιόν έλεγχο νομιμότητας δεν κάνει ο ΣτΠ;

 Διενέργεια έρευνας- σύνταξη αυτοψίας



ΚΥΚΛΟΙ

 Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

 Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη

 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 Κύκλος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας



Κύκλος Υγείας-Κοινωνικής Προστασίας 

 π.χ. προσφάτων διαμεσολαβήσεων: ευθύνη δημοσίου
νοσοκομείου σε αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς,

 αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης
στοιχείων εργαζομένης)



 Δικαίωμα αναφέρεσθαι στις Αρχές: Άρθρο 10 Συντάγματος

 Δικαίωμα πολίτη και υποχρέωση διοίκησης (π.χ. δημοσίου νοσοκομείου ή
ιατρού που εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο να απαντά εγγράφως σε
αιτήσεις πολίτη εντός προθεσμίας 50 ημερών κατά άρθρο 4 του Ν. 2690/
1999)

 Επιστροφή κοινωνικοασφαλιστικών δαπανών (ατομικό δικαίωμα η υγεία κατά
το άρθρο 21 παρ. 3 του Σ.)

 Ιατρικός φάκελος στο Αιγινήτειο βλ. Εφαρμογή



 Σύνθεση:

Α. Μέλη

Β. Ελεγκτές

 Αρμοδιότητες

Α. Γνωμοδοτικές

Β. Αυτοψιών

Γ. Αποφάσεων

Δ. Ενημέρωσης



 Παραδείγματα που απασχολούν νοσοκομεία:

- Το αγροτικό ιατρείο Ηρακλειάς

- Η αρχή της αναλογικότητας: Αναγραφή ΑΜΚΑ για χορήγηση
σύνταξης [συναρμοδιότητα με ΣτΠ]

- Ζητήματα διαζυγίων ή επιμέλειας παιδιών (υπόθεση
ψυχιατρείου – ζήτημα προφορικής ενημέρωσης της συζύγου)



 Δικαίωμα στην Ισότητα, άρθρο 4§1 Συντ. – Άρθρο 19 παρ. 1 του ν.
3304/05, «…φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες
είναι ο Συνήγορος του Πολίτη» (κατάθεση 2 αναφορών σε ΣτΠ
σχετικά με έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση θέσεων ιατρών
διαφόρων βαθμίδων, π.χ. θέση Διευθυντή (60), θέση Επιθεωρητή Β΄
(45), οι οποίες θέτουν όριο ηλικίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για
τον διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις. ΣτΠ απεφάνθη: είτε α)
να μη τίθεται όριο ηλικίας στις προκηρύξεις είτε β) στη περίπτωση
που τίθεται τέτοιο όριο να υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη
αιτιολογία που να φανερώνει το αναγκαίο του ηλικιακού ορίου).

 Βλ. επίσης πληθώρα υποθέσεων αλλαγής νομοθετικού πλαισίου,
μέσω αποφάσεων του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίων (ΑΥΣ) του
ΕΟΠΥΥ για μετακίνηση νεφροπαθών και διαφορετικές χρεώσεις].



Φορολογικοί έλεγχοι, μέτρα για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

του λαθρεμπορίου, της φορολογικής 

απάτης και της παραοικονομίας κλπ

Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων που διέπουν τις 

προσλήψεις στο δημόσιο τομέα

 Β. Ανεξάρτητες Αρχές (άρθρο 101Α Σ)



ΔΙΚΑΙΩΜΑ = εξουσία προς ικανοποίηση εννόμου
συμφέροντος

 Δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα.

 Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων προς
προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων
ενός προσώπου.



ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ = το αντίθετο του δικαιώματος, δηλ. δέσμευση
για πράξη ή παράλειψη

 Υποχρέωση τήρησης του Συντάγματος

 Υποχρέωση ενημέρωσης ασθενούς

 Υποχρέωση ενημέρωσης ΚΕΕΛΠΝΟ για νοσήματα



Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 

άρθρo 4 

άρθρο 5



Μια πράξη της διοίκησης που έχει έννομες συνέπειες στον διοικούμενο

 Α. Κανονιστικές (αφορούν μεγάλο αριθμό προσώπων): γενικός και απρόσωπος κανόνας π.χ. η
πράξη για τις εφημερίες και το ωράριο των ιατρών

 Β. Ατομικές πράξεις:
αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο π.χ. πειθαρχική ποινή ιατρού. Ανάκληση ευμενών

διοικητικών πράξεων π.χ. αναπηρικά επιδόματα ή η σύνταξη της Ηλιάδου. Άλλως η
παράνομη διοικητική πράξη π.χ. πρόσληψη προσωπικού ή συνεργείων καθαρισμού που
δεν πληρούν προϋποθέσεις προκήρυξης.

➢ Γ. Συνθετές διοικητικές πράξεις
Π.χ. η επιλογή Μελών ΔΕΠ (Εισηγητική Έκθεση και Απόφαση Εκλεκτορικού. Προσβολή

πρώτης μόνο μέσω δεύτερης. Το ζήτημα αποκλειστικής προθεσμίας και δοκιμαστικού
μαθήματος)



Ποινικού δικαστηρίου

Πολιτικού Δικαστηρίου

Διοικητικού Δικαστηρίου



Σχέση ποινικών με 
πολιτικές αποφάσεις 

 Αθωωτική ποινική –
καταδικαστική αστική 
(ζήτημα ΕΣΔΑ)

 Ποινική καταδικαστική –
αστική αθωωτική 
(ελληνική νομολογία) 

Σχέση διοικητικών με 
ποινικές

➢Ποινική - Διοικητική




